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ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη λειτουργία της 
συσκευής σας και τις προφυλάξεις που πρέπει να ακολουθείτε για 
τη δική σας ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι διαβάζεται προσεκτικά 
πριν από την πρώτη χρήση και διατηρήστε το πρακτικό για 
μελλοντική αναφορά. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να διαβαστούν 
και να γίνουν κατανοητές πριν κανείς χειριστεί το προϊόν. Τυχόν 
τροποποιήσεις ή συντήρηση που δεν καθορίζονται στο εγχειρίδιο 
δεν πρέπει να πραγματοποιούνται. Ο κατασκευαστής δεν φέρει 
καμία ευθύνη για τραυματισμό ή ζημιά λόγω μη συμμόρφωσης 
με το εγχειρίδιο οδηγιών. Σε περίπτωση προβλημάτων ή 
αβεβαιότητας, συμβουλευτείτε ένα εξειδικευμένο άτομο που 
μπορεί να χειριστεί σωστά τη συσκευή. Αυτή η συσκευή 
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για δημιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας μνήμης εντός των ορίων που αναφέρονται στη 
συσκευή και στο εγχειρίδιο. Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες 
ασφαλείας. Σε περίπτωση ακατάλληλης ή μη ασφαλούς χρήσης, 
ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 
8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές 
ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, 
υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν 
ενημερωθεί πώς να χρησιμοποιούν τη συσκευή με ασφάλεια 
και γνωρίζουν τις δυνατότητες κινδύνους. Τα παιδιά δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Οι εργασίες 
καθαρισμού και συντήρησης δεν επιτρέπεται να εκτελούνται 
από παιδιά, εκτός εάν εποπτεύονται.
Μην το χρησιμοποιείτε για τη φόρτιση μη επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο 
τροφοδοσίας ή κατεστραμμένο φις δικτύου.
Ποτέ μην φορτίζετε παγωμένη ή κατεστραμμένη μπαταρία.
Μην καλύπτετε τη συσκευή
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε φωτιά και μην την 
υποβάλλετε σε θερμότητα ή σε θερμοκρασίες μεγαλύτερης 
διάρκειας άνω των 50 ° C 
Κίνδυνος έκρηξης ή εκτόξευσης οξέος εάν οι σφιγκτήρες είναι 
βραχυκυκλωμένοι ή εάν ο ενισχυτής 12V είναι συνδεδεμένος 
σε όχημα 24V ή αντίστροφα.
Κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς!
Μια μπαταρία που φορτίζεται μπορεί να εκπέμψει εκρηκτικό 
αέριο. 
•  Κατά τη φόρτιση, η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθεί σε 

καλά αεριζόμενο χώρο.
• Αποφύγετε τις φλόγες και τους σπινθήρες. Μην καπνίζετε.
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•  Προστατέψτε τις ηλεκτρικές επαφές της μπαταρίας από 
βραχυκύκλωμα.

Κίνδυνος προβολής οξέος!

• Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά γάντια.
•  Εάν τα μάτια ή το δέρμα σας έρθουν σε επαφή με οξύ 

μπαταρίας, ξεπλύνετε το προσβεβλημένο μέρος του 
σώματος με άφθονο νερό και ζητήστε άμεση ιατρική 
βοήθεια.

 

Σύνδεση / αποσύνδεση:
•  Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό πριν συνδέσετε / 

αποσυνδέσετε τη συσκευή από / προς την μπαταρία.
•  Ο ακροδέκτης της μπαταρίας που δεν είναι συνδεδεμένος 

στο πλαίσιο του αυτοκινήτου πρέπει πρώτα να συνδεθεί. Η 
άλλη σύνδεση πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του αυτοκινήτου, 
μακριά από την μπαταρία και τη γραμμή καυσίμου. Ο 
φορτιστής μπαταρίας πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο 
δίκτυο τροφοδοσίας.

•  Μετά τη διαδικασία εκκίνησης / φόρτισης, αποσυνδέστε τον 
ενισχυτή / φορτιστή μπαταρίας από το δίκτυο τροφοδοσίας 
και αφαιρέστε το βύσμα από το πλαίσιο του αυτοκινήτου 
και στη συνέχεια τον σύνδεσμο από την μπαταρία, με αυτήν 
τη σειρά.

Σύνδεση:
• Συσκευή κλάσης II (ενισχυτής φορτιστή)
• Συσκευή κλάσης III (ενισχυτής)
Συντήρηση:
•  Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να αντικατασταθεί. 

Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, η συσκευή δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται.

• Η υπηρεσία πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο άτομο
•  Προειδοποίηση! Αφαιρείτε πάντοτε το φις από την πρίζα 

πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή.
•  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 

διαλύτες ή άλλοι επιθετικοί καθαριστικοί παράγοντες.
• Καθαρίστε τις επιφάνειες της συσκευής με ένα μαλακό, 
στεγνό πανί.
Κανονισμοί
• Η συσκευή συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία.
• Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στον 
ιστότοπό μας.
•  Σήμα συμμόρφωσης EAC (Ευρασιατική Οικονομική 

Επιτροπή)
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 •  Εξοπλισμός σύμφωνα με τις βρετανικές απαιτήσεις. Η 
βρετανική δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στον 
ιστότοπό μας (βλ. Αρχική σελίδα).

• Εξοπλισμός σύμφωνα με τα πρότυπα του Μαρόκου.
•  Η δήλωση συμμόρφωσης C (CMIM) είναι διαθέσιμη στον 

ιστότοπό μας (βλ. Συνοδευτική σελίδα).
Διάθεση:
•  Αυτό το προϊόν πρέπει να απορριφθεί σε κατάλληλη 

εγκατάσταση ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε τα οικιακά 
απορρίμματα.

•  Η μπαταρία που είναι τοποθετημένη σε αυτήν τη συσκευή 
είναι ανακυκλώσιμη. Προχωρήστε σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς ανακύκλωσης.

•  Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή πριν 
απορριφθεί η τελευταία.

 
ΓΕΝΊΚΗ ΠΕΡΊΓΡΑΦΗ

Για μπαταρίες μολύβδου-οξέος 12 V (κυψέλες 6 x 2 V) χωρητικότητας 30 Ah έως 130 Ah.
Το GYSPACK OBD έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί την εσωτερική μνήμη του οχήματός σας κατά τη διάρκεια αλλαγής 
μπαταρίας ή οποιασδήποτε άλλης λειτουργίας που περιλαμβάνει την αποσύνδεση της μπαταρίας. Αυτή η μονάδα 
αποτρέπει τυχόν απώλεια δεδομένων ή την ανάγκη επαναπρογραμματισμού του ενσωματωμένου συστήματος (Ρολόι, 
ραδιόφωνο, συναγερμός, κιτ ανοιχτής ακρόασης…) που μπορεί να είναι μια μακρά διαδικασία. Εξοπλισμένο με βύσμα 
αναπτήρα, το GYSPACK OBD είναι επίσης τροφοδοτικό 12V DC για φορητούς υπολογιστές, τηλεοράσεις, εργαλεία κ.λπ. 
Εύκολο στη μεταφορά - αυτό το προϊόν διαθέτει χώρο αποθήκευσης καλωδίων και φορτιστή.

Για να έχετε το μέγιστο από το μηχάνημά σας και να διασφαλίσετε τη μεγάλη διάρκεια ζωής της 
εσωτερικής μπαταρίας, συνιστάται η μονάδα να φορτίζεται μετά από κάθε χρήση.

ΔΟΚΊΜΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΊΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ
Για να ξεκινήσετε το GYSPACK OBD και να ελέγξετε την εσωτερική κατάσταση της μπαταρίας, πατήστε το κουμπί για 3 
δευτερόλεπτα. Οι λυχνίες LED θα ανάψουν και ένα από αυτά τα τρία LED θα παραμείνει στην ένδειξη της κατάστασης 
της μπαταρίας.

Η κόκκινη λυχνία υποδεικνύει ότι η εσωτερική μπαταρία έχει φόρτιση μικρότερη από 50%,
 Είναι απαραίτητο να φορτίσετε αμέσως την εσωτερική μπαταρία.
Η κίτρινη λυχνία υποδεικνύει ότι η εσωτερική μπαταρία φορτίζεται μεταξύ 50 και 75%
 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, αλλά είναι προτιμότερο να το φορτίσετε το συντομότερο 
δυνατό.
Το πράσινο φως δείχνει ότι η εσωτερική μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
 Η μονάδα είναι έτοιμη για χρήση.

Για να σταματήσετε τη μονάδα πατήστε ξανά το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Εάν δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, η 
μονάδα σταματά μετά από 4 ώρες.
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ΦΟΡΤΊΣΗ ΕΣΩΤΕΡΊΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ
Για να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία, το GYSPACK OBD δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε όχημα.
1 - Συνδέστε το φορτιστή της μονάδας στην παροχή ρεύματος (230V)
2 - Συνδέστε το φορτιστή στην υποδεικνυόμενη θέση στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος
3 - Κατάσταση χρέωσης:

Η κόκκινη λυχνία υποδεικνύει ότι η εσωτερική μπαταρία φορτίζει.

Το πράσινο φως υποδεικνύει ότι η εσωτερική μπαταρία είναι φορτισμένη.
 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
Η κίτρινη λυχνία υποδεικνύει ότι η εσωτερική μπαταρία είναι ελαττωματική.
 Είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε την εσωτερική μπαταρία.

•  Εάν μετά από 24 ώρες φόρτισης, η κόκκινη λυχνία είναι ακόμα αναμμένη, η εσωτερική μπαταρία έχει 
υποστεί ζημιά. Είναι απαραίτητο να το αντικαταστήσετε.

•  Μην προσπαθήσετε να φορτίσετε το προϊόν μέσω της σύνδεσης αναπτήρα του οχήματός σας. Το 
ρεύμα δεν είναι σταθερό και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή στη σύνδεση αναπτήρα. Για 
βέλτιστη φόρτιση πρέπει να χρησιμοποιήσετε το φορτιστή που παραδίδεται με τη μονάδα και να το 
συνδέετε στην παροχή ρεύματος.

Εάν ο εξοπλισμός ή το όχημα που είναι συνδεδεμένο στο GYSPACK OBD χρειάζεται περισσότερα από 4Α 
ή έχει βραχυκύκλωμα, η ηλεκτρονική προστασία του GYSPACK OBD θα ενεργοποιηθεί και θα διακόψει 
την παροχή ρεύματος. Για να το χρησιμοποιήσετε ξανά και να ενεργοποιήσετε την προστασία, είναι 
απαραίτητο να αποσυνδέσετε το βύσμα DC 12V ή το GYSPACK OBD.

ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΎΣΜΑ OBD
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να είστε σίγουροι ότι όλοι οι καταναλωτές ενέργειας του οχήματός 
σας (ανεμιστήρας, φώτα, ενσωματωμένος υπολογιστής…) είναι απενεργοποιημένοι:

1 - Ελέγξτε ότι η εσωτερική μπαταρία του GYSPACK OBD είναι φορτισμένη (διαβάστε «Δοκιμή της εσωτερικής μπαταρίας»).
2 - Συνδέστε το καλώδιο με το βύσμα OBD στο όχημα.
 Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος είναι σωστά συνδεδεμένος στο όχημα.
3 - Ενεργοποιήστε το προϊόν.
4 - Αποσυνδέστε την μπαταρία από το όχημα και τοποθετήστε τα καλώδια σε μη αγώγιμη επιφάνεια.

Προσοχή: Το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος λαμβάνει ρεύμα από το OBD Memory Saver μέσω του βύσματος OBD. 
Ωστόσο, οι ακροδέκτες της μπαταρίας εξακολουθούν να παρέχονται με ισχύ. Είναι απαραίτητο να τα μονώσετε και να 
αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με ένα μεταλλικό μέρος ή οποιοδήποτε αγώγιμο αντικείμενο που μπορεί να δημιουργήσει 
βραχυκύκλωμα. 

5 - Μόλις η μπαταρία συνδεθεί στο όχημα, αποσυνδέστε το βύσμα OBD.
6 - Φορτίστε το προϊόν μετά τη χρήση.

ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΗΣΤΕ ΤΟ ΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ 12V ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΑΠΑΣ ΑΝΑΠΤΗΡΑ
Αυτό το προϊόν σας παρέχει τροφοδοσία 12V μέσω του βύσματος αναπτήρα:

1 - Ελέγξτε ότι η εσωτερική μπαταρία του GYSPACK OBD είναι φορτισμένη (διαβάστε «Δοκιμή της εσωτερικής μπαταρίας»).
2 - Ελέγξτε ότι ο εξοπλισμός που θέλετε να συνδέσετε στο GYSPACK OBD είναι απενεργοποιημένος και, στη συνέχεια, 
συνδέστε τη μονάδα μέσω της σύνδεσης αναπτήρα.
3 - Ενεργοποιήστε τον εξοπλισμό. Το GYSPACK OBD θα παρέχει την απαιτούμενη ισχύ.
4 - Απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέστε τη σύνδεση αναπτήρα και συνδέστε το GYSPACK 
OBD στην παροχή ρεύματος για να το φορτίσετε.

Σπουδαίος: Μην χρησιμοποιείτε το βύσμα OBD ως τροφοδοτικό για τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά (ενσωματωμένος 
υπολογιστής, ραδιόφωνο) επειδή μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στην εσωτερική μπαταρία.
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ΔΕΝ ΎΠΑΡΧΕΊ ΕΓΓΎΗΣΗ ΓΊΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ
Οι εσωτερικές μπαταρίες είναι ενεργά εξαρτήματα. η ζωή τους εξαρτάται από τη χρήση και τη συντήρησή σας. Οι 
εσωτερικές μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν μετά από ΚΑΘΕ χρήση. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα μειώσουν σημαντικά 
τη φόρτιση της μπαταρίας. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τη χρήση του Gyspack OBD, συνιστάται η 
επαναφόρτιση των εσωτερικών μπαταριών πριν από τη χρήση. 
Για το λόγο αυτό, η μπαταρία Gyspack OBD δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

ΕΓΓΎΗΣΗ
Η εγγύηση καλύπτει ελαττωματική κατασκευή για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς (ανταλλακτικά και εργασία).

Η εγγύηση δεν καλύπτει:
• Ζημιά διέλευσης.
• Κανονική φθορά εξαρτημάτων (π.χ. καλώδια, σφιγκτήρες κ.λπ.).
• Ζημιές λόγω κακής χρήσης (σφάλμα τροφοδοσίας, πτώση εξοπλισμού, αποσυναρμολόγηση).
• Βλάβες που σχετίζονται με το περιβάλλον (ρύπανση, σκουριά, σκόνη).

Σε περίπτωση βλάβης, επιστρέψτε τη μονάδα στον διανομέα σας μαζί με:
- Η απόδειξη αγοράς (απόδειξη κ.λπ.)
- Περιγραφή του σφάλματος που αναφέρθηκε

ΣΎΜΒΟΛΑ

Ανακυκλώσιμο προϊόν που εμπίπτει στις συστάσεις διαλογής απορριμμάτων (σύμφωνα με το διάταγμα 
αριθ. 2014-1577). 

GYSPACK OBD 
Φορτιστής

Προστατεύεται από την πρόσβαση των δακτύλων σε επικίνδυνα μέρη.

ΠΡΟΣΔΊΟΡΊΣΜΟΣ

Εσωτερικός τύπος 
μπαταρίας Χωρίς συντήρηση AGM μολύβδου-οξέος 

Τάση 12 VDC
Χωρητικότητα μπαταρίας 7 Αχ
Διαστάσεις 245 Χ 245 Χ 180 (χιλ.)
Βάρος 3 κιλά



7

GYSPACK OBD GR

ΠΡΟΔΊΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Υποδοχή OBD

2 Βύσμα αναπτήρα

3 Φορτιστής 230V

4 Εσωτερική μπαταρία 

SAS GYS
1, rue de la Croix des Landes

CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex


